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dokończenie na str. 2

zanych z naszym, świętokrzyskim regionem: Przemysław 
Gosiewski – poseł na Sejm RP, gen, dyw. Tadeusz Buk – do-
wódca wojsk lądowych RP, Piotr Nurowski – szef Polskie-
go Komitetu Olimpijskiego, Tomasz Merta – wiceminister 
kultury i dziedzictwa narodowego oraz  Janusz Zakrzeński – 
znany aktor polski, odtwórca roli Józefa Piłsudskiego w wielu 
filmach i widowiskach teatralnych.

Obowiązki prezydenta RP przejął marszałek Sejmu - Broni-
sław Komorowski, który ogłosił 7- dniową żałobę narodową.

Polskie społeczeństwo zostało porażone tą niespotykaną 
tragedią narodową. W niedzielę, 11 kwietnia br., we wszystkich 
kościołach odbyły się msze św. w intencji ofiar katastrofy. 

Także mieszkańcy naszej gminy połączyli się w bólu z ro-
dzinami ofiar oraz oddali hołd ofiarom katastrofy, modląc się 
w kościołach za dusze tragicznie Zmarłych, na wielu domach 
pojawiły się biało-czerwone flagi przybrane czarnym kirem. 

Wszyscy składamy najserdeczniejsze wyrazy współ-
czucia Rodzinom, Przyjaciołom i Kolegom Ofiar tragedii  
w Smoleńsku. 

Prezydent RP i Jego Małżonka  
oraz elita polskiej polityki nie żyją

Tragedia narodowa

Sobota, 10 kwietnia, godz. 8.56, zapisze się najczarniejszymi zgłoskami w najnowszej historii Polski. W lesie smo-
leńskim, niedaleko cmentarza pomordowanych przez sowietów Polaków w Katyniu, rozbił się samolot rządowy TU 154 
M, wiozący parę prezydencką Lecha i Marię Kaczyńskich oraz kwiat polskiej dyplomacji – elitę polską na uroczystości 
związane z 70 rocznicą zbrodni katyńskiej. Niestety, nie dotarli na katyński cmentarz.

W tej niebywałej katastrofie, „tragedii, jakiej świat nie wi-
dział”, zginęli wszyscy pasażerowie - 89 osób oraz siedmiooso-
bowa załoga. Obok pary prezydenckiej, także pięć osób zwią-

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

Żałoba w gminie 
Górno

Pracownicy Urzędu Gminy, na spotkaniu żałobnym, oddali hołd Ofia-
rom katastrofy oraz Pomordowanym w Katyniu.

Także mieszkańcy naszej gminy 
połączyli się w bólu z Rodzinami Ofiar 
katastrofy pod Smoleńskiem i oddali 
Im hołd, modląc się w kościołach za 
dusze tragicznie Zmarłych, na wielu 
domach pojawiły się biało-czerwone 
flagi przybrane czarnym kirem. 

Już w sobotę, 10 kwietnia, odbyła się 
msza żałobna w kościele p.w. św. Waw-
rzyńca w  Górnie, w intencji tych, któ-
rzy lecieli oddać hołd pomordowanym 
w Katyniu. We mszy świętej uczestniczy-
ła jednostka OSP z Górna z  dziewczęcą 
Młodzieżową Drużyną Pożarniczą.
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Strażacy stawili się przed ołtarzem 
w odświętnych mundurach, ze sztan-
darem przepasanym żałobnym kirem. 
Władze gminy reprezentowała zastępca 
wójta Anna Michalska. Po mszy zapa-
lono znicze przed zdjęciem Prezydenta, 
umieszczonym w gablocie przed kościo-
łem.

W poniedziałkowy ranek szko-
ły w gminie uczciły pamięć tragicznie 
Zmarłych, minutą ciszy przed zajęciami 
lekcyjnymi. 

W Urzędzie Gminy, w sali konferen-
cyjnej, zebrali się pracownicy, obecny był 
przewodniczący Rady Gminy Jan Sikora. 
Wszyscy, minutą ciszy, uczcili pamięć  
i oddali hołd parze prezydenckiej, pol-
skim parlamentarzystom, wojskowym, 
księżom, kombatantom i przedstawicie-
lom Rodzin Katyńskich -  Ofiarom kata-
strofy smoleńskiej oraz zamordowanym 
w Katyniu.

Wójt gminy Jarosław Królicki odczy-
tał list Prezydenta RP, Leszka Kaczyń-
skiego, skierowany, na początku roku, 
pod jego adresem na okoliczność 20-le-
cia polskiego samorządu. W liście tym 
Prezydent pisał m.in.: „Rok 2010 jest dla 
polskich samorządowców rokiem jubile-
uszowym, w którym obchodzić będziemy 
dwudziestolecie reaktywowania samo-
rządu terytorialnego (...) Przywrócenie 
idei samorządności stało się istotnym 
czynnikiem postępu ekonomicznego  
i społecznego w naszym kraju i szansą 
na rozwój Polski. Ogromna w tym za-
sługa działaczy samorządowych, którzy 
potrafili nadać dynamizm życiu miej-
scowych wspólnot”.

Na górnym holu Urzędu Gminy wy-
stawiony został obraz Prezydenta i jego 
Małżonki, przybrany czarnym kirem 
oraz kwiatami. Na budynkach użytecz-
ności publicznej wywieszono flagi biało-
czerwone, przepasane czarnym kirem.

Uroczystości żałobne trwały przez 
cały tydzień: 

Uroczystą mszę świętą, w intencji 
ofiar katastrofy, 15 kwietnia br., odpra-
wiono w klasztorze na Świętym Krzyżu, 
z inicjatywy samorządu powiatu kielec-
kiego.

Ojciec Zygfryd Wiecha w szcze-
gólny sposób przybliżył sylwetki osób, 
które związane były z naszym regionem  
i klasztorem na Świętym Krzyżu. Mówił 
o prezydencie Ryszardzie Kaczorow-
skim, który już po otrzymaniu honoro-
wego obywatelstwa Kielc przybył na 

zatorami byli: marszałek Adam Jarubas, 
przewodniczący Sejmiku Tadeusz Ko-
walczyk i wojewoda świętokrzyski Bo-
żentyna Pałka – Koruba. W klasztorze 
odbyła się msza święta w intencji ofiar 
Zbrodni Katyńskiej oraz tych, którzy 
zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem. 
Następnie, przed Pomnikiem Trzech 
Krzyży w Hucie Szklanej, przeprowa-
dzono Apel Poległych i złożono wieńce.

W uroczystościach tych uczestniczy-
li przedstawiciele naszej społeczności: 

Żałoba w gminie Górno
dokończenie ze str. 1

Święty Krzyż. Wspominał posła Prze-
mysława Gosiewskiego, który bardzo 
utożsamiał się z problemami naszego 
regionu, generała Tadeusza Buka, który 
przyjechał na Święty Krzyż z kolegami - 
wojskowymi ze Stanów Zjednoczonych. 
Ciepłe słowa mówił również o Tomaszu 
Mercie, któremu jako Głównemu Kon-
serwatorowi Zabytków, bardzo bliskie 
były sprawy klasztoru na Świętym Krzy-
żu oraz o Teresie Walewskiej-Przyjał-
kowskiej, która była bardzo zaangażo-
wana w budowę Pomnika Katyńskiego 
Trzech Krzyży na przełęczy Huckiej w 
pobliżu Świętego Krzyża.

Po mszy świętej przedstawiciele 
władz regionu i powiatu złożyli kwiaty  
w Kaplicy Relikwii Drzewa Krzyża 
Świętego. Gminę Górno reprezentował 
na uroczystościach wójt Jarosław Kró-
licki.

W piątek, 16 kwietnia, na Świętym 
Krzyżu, trwały wojewódzkie uroczysto-
ści patriotyczno – żałobne. Ich organi-

przewodniczący Rady Gminy Jan Sikora 
oraz zastępca wójta Anna Michalska.

W niedzielę, 18 kwietnia br. kilku-
dziesięcioosobowa delegacja gminy,  
z jej gospodarzami: wójtem Jarosławem 
Królickim oraz przewodniczącym Rady 
Gminy Janem Sikorą, udała się do Kra-
kowa, by – w imieniu gminnej społecz-
ności – pożegnać parę prezydencką w Jej 
ostatniej drodze. W delegacji znaleźli się 
m.in.: radni, sołtysi, strażacy, nauczycie-
le, pracownicy Urzędu Gminy. Inicjator 
wyjazdu na pogrzeb do Krakowa, Jaro-
sław Królicki tak uzasadniał tę decyzję: 

- W 1935 roku, w pogrzebie Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego, na Wawe-
lu, wzięła udział moja mama, wówczas 
uczennica Szkoły Podstawowej w Kraj-
nie. Przeżycia, jakich tam doznała, pozo-
stały jej na całe życie. Teraz stworzyła się 
okazja, by pożegnać drugiego wybitnego 
Polaka - Prezydenta Lecha Kaczyńskie-
go i Jego Małżonkę. Zasłużyli sobie, by 
pożegnać ich osobiście.                 (J.K)

Reprezentacja gminy Górno w drodze na uroczystości żałobne na 
krakowskim Rynku.
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Projekt podnoszenia kompetencji klu-
czowych z zakresu matematyki, biologii, fi-
zyki i astronomii przygotowany przez Zespół 
Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi 
Królowej w Kielcach, wydanie kalendarza 
artystycznego z okazji 55 – lecia Teatru Lal-
ki i Aktora „Kubuś” na rok 2011, organiza-
cja jubileuszu 400 – lecia istnienia Kościoła  
i Parafii p.w. św. Jacka w Leszczynach czy 
projekt edukacji regionalnej młodzieży gim-
nazjalnej  „Bezpieczny stadion – przyjazny 
kibic”– to niektóre przedsięwzięcia wsparte 
z funduszy Urzędu Marszałkowskiego w ra-
mach konkursu na realizację zadań z zakresu 
nauki, edukacji i wychowania.  

Pieniądze na edukację  
i wychowanie

ORLIK 2012 – to kompleks boisk wie-
lofunkcyjnych w Radlinie, które nadzór 
budowlany w grudniu ubiegłego roku do-
puścił do użytku. Z kompleksu mogą ko-
rzystać nie tylko uczniowie podczas zajęć 
lekcyjnych, ale także mieszkańcy Radlina 
i całej gminy Górno. 

W związku z tym, osoby chętne, które 
będą chciały skorzystać z boiska do piłki 
nożnej, siatkówki, koszykówki, zajęć ogól-
norozwojowych czy też kondycyjnych, za-
praszamy w godzinach:

15.00 – 20.00 od poniedziałku do piąt-
ku oraz 10.00 – 20.00 w soboty.

Wszelkich informacji udzielają animato-
rzy sportu pod numerem telefonu: 

791 771 104 – Tomasz Krzysiek; 
603 702 808 – Wojciech Szyda, mail:  
szyda@onet.eu

Posła Przemysława Gosiewskiego po-
znałem na szlaku swoich reporterskich 
penetracji naszego województwa. Nie 
było ważnej imprezy w gminach, by choć 
na parę chwil nie odwiedził jej nasz Po-
seł. Zawsze był doskonale przygotowany, 
kiedy wchodził na scenę festynu, spo-
tkania, imprezy plenerowej, informował 
swoich wyborców, a miał ich rekordową 
liczbę w naszym województwie - przeszło 
138 tysięcy – o czymś przyjemnym, o za-
łatwieniu ważnych inwestycji dla naszego 
regionu, o tym, że coś dla nas przywiózł.

Kilka dni przed tragicznym Smoleń-
skiem, zadzwonił do mnie wójt gminy 
Jarosław Królicki z informacją, że nasz 
Poseł chciałby się ze mną spotkać, by w 
„Gołoborzu” przeprowadzić z Nim wy-
wiad. Zaraz potem skontaktował się ze 
mną Jego osobisty współpracownik, rad-
ny powiatowy - Marek Mazur. Umówił 

Wspomnienie osobiste
mnie na wywiad z Posłem, w jego Biurze, 
przy ul. Wesołej w Kielcach, na czwartek 
- 15 kwietnia, na godz.: 16.00.

roku w szkole, w Krajnie, na inaugura-
cji programu unijnego, autorstwa Anny 
Michalskiej. Pan Przemysław gratulował 
naszej Pani Wicewójt sukcesu i przywiózł 
szkole prezent.

Jerzy Kosowski

Msza św. w kościele parafialnym w Górnie.

Niestety, 10 
kwietnia, w Smo-
leńsku, nasz Par-
lamentarzysta tra-
gicznie zakończył 
swoje, niezwykle 
pracowite życie. 
Nie spotkaliśmy się 
na Wesołej, spotka-
liśmy się w kielec-
kiej Katedrze – 19 
kwietnia, ale On 
był tam już, nieste-
ty, w trumnie.

To zdjęcie zro-
biłem naszemu 
Posłowi – 18 paź-
dziernika 2009 
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Zima dokonała olbrzymich spustoszeń na naszych drogach.

Dotacje z Unii Europejskiej
wnioski dla firm, gospodarstw agroturystycznych

Biuro w godz.  
8:00-16:00

tel. 41 343 01 23
Zapraszamy: Kielce, ul. Targowa 18, p. 1208/1228

Wójt gminy Górno Jarosław Kró-
licki wraz z przedstawicielami Komi-
sji Ładu i Porządku (radni Małgorza-
ta Stępnik i Marian Grzegolec oraz 
przedstawiciel Urzędu Gminy Cze-
sław Kałuża) w ostatnich dniach od-
byli wiosenny objazd dróg po terenie 
gminy Górno, aby ocenić ich stan po 
ciężkiej - mroźnej i śnieżnej zimie. 

W miejscowości Krajno Południo-
wa towarzyszyli im przedstawiciele 
powiatu.  Obejrzano drogę powiatową 
prowadzącą na Porąbki. Wspólnie zde-
cydowano o jej remoncie. Niespełna pół-
tora kilometrowy odcinek drogi wkrót-
ce dostanie nowy, asfaltowy dywanik. 
W kosztach partycypować będzie Staro-
stwo Powiatowe. 

Następnie udano się do miejscowości 
Górno, aby ocenić postęp pracy przy bu-
dowie kolejnego odcinka chodnika pro-
wadzącego w kierunku Woli Jachowej. 
Koszt tej inwestycji wyceniono na około 
1 milion 50 tysięcy złotych. Z tego 350 
tysięcy pokryje Powiat, a resztę, czyli 
około 700 tysięcy wyłoży gmina Górno. 

Nowo budowany chodnik z całą 
pewnością poprawi bezpieczeństwo pie-
szych.  (J.S)

Wiosenny  
objazd dróg

Uwaga, osoby zainteresowane  sporzą-
dzaniem wniosków obszarowych za 2010 
rok ! Urząd Gminy w Górnie informuje, 
że w każdy wtorek i czwartek w godz.: 
9.00 – 13.00, w sali konferencyjnej, dyżu-
ruje Halina Adamska – ŚODR Modlisze-
wice, która służy pomocą w sporządzaniu 
wniosków obszarowych za rok 2010.

Pomoc w wypełnianiu 
wniosków obszarowych

Przekonali się o tym także członko-
wie Komisji Gospodarki Komunalnej, 
Ładu i Porządku Rady Gminy, dokonu-
jąc wiosennego rekonesansu po drogach 
na terenie gminy, doskonale o tym wie 
także wójt, który codziennie otrzymuje 
sygnały od mieszkańców o stanie dróg  
a poza tym sam jeździ przecież po dro-
gach naszej gminy.

Już 29 marca br. wójt wydał zarzą-
dzenie nr 14, w sprawie zamknięcia 
drogi gminnej: Krajno – Wymyślona – 
Krajno Parcele – Kościół „w związku  
z poważnymi uszkodzeniami i powsta-
łym zagrożeniem bezpieczeństwa osób  
i mienia” do odwołania. Wyznaczył przy 
tym objazd drogami: wojewódzką nr 752 
w Górnie – Parcelach oraz krajową nr 74 
w Górnie. 

Wójt podjął decyzję, by jak naj-
szybciej przywrócić tę ważną dla ruchu 
lokalnego drogi. Kilka dni temu odwie-
dziliśmy tę drogę: wykonawca prac re-
montowych – firma z  Górna – Parceli 
żwawo wzięła się do roboty, wycinając 
zniszczone odcinki asfaltu. Trzeba przy-
znać, że są to duże powierzchnie, które 

Droga gminna: Krajno Parcele – Bęczków zamknięta do odwołania

Jak szwajcarski ser !
Miniona zima dała się wyjątkowo we znaki wszystkim drogom na terenie 

gminy. Deszcze, śnieg i ataki mrozu spowodowały szkody na wszystkich kate-
goriach traktów: od krajowych aż po gminne. Najlepiej wiedzą o tym kierowcy, 
którzy każdego dnia zmuszeni są do swoistego slalomu, by ominąć dziury. Na-
wierzchnia asfaltowa przypomina bowiem... szwajcarski ser.

trzeba wypełnić masą bitumiczną. Na-
stąpi to w najbliższych dniach, by jak 
najszybciej udrożnić ruch lokalny na tej 
trasie.

Na remonty czekają także pozostałe 
drogi na terenie naszej gminy: jak zapew-
nił nas wójt gminy, jest to priorytetowe 
zadanie gminy, które będzie sukcesyw-
nie realizowane. Oczywiście, związane 
są z tym koszty. Już na najbliższej sesji 
Rady Gminy, wójt zgłosi odpowiednie 
propozycje, by zwiększyć nakłady z bu-
dżetu gminy na ten cel. Innego wyjścia 
nie ma, ta zima będzie nas sporo koszto-
wać ! (Kos.)
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Konkurs rozstrzygnięty

Znani już są laureaci pierwszego etapu woje-
wódzkiego konkursu plastycznego „Szukamy rady 
na odpady”. Uroczyste wręczenie nagród odbyło 
się  29 marca br.,  w siedzibie kieleckiego staro-
stwa.

Do powiatowego etapu konkursu „Szukamy rady 
na odpady” wpłynęło 499 prac, z czego 194 prace 
z grupy wiekowej 10 - 12 lat, 189 prac z grupy wie-
kowej 6 - 9 lat, 110 prac z grupy wiekowej 13 - 15 lat 
i 6 prac z grupy wiekowej 16 - 18 lat. Konkurs miał 
na celu podniesienie świadomości ekologicznej oraz 
promowanie i rozwijanie nawyku segregacji odpadów 
i możliwości ich powtórnego wykorzystania.

Na wielu pracach można przeczytać „dobre rady” 
dzieci, które nawołują do dbania o środowisko, na 
przykład „drogie dzieci sprzątajcie śmieci”, „świat 
czystością świeci jak segregujemy śmieci”, „odpady 
segreguję, zatem Ziemię ratuję”, „śmieciu precz, bru-
dzie precz, ład, porządek dobra rzecz”.

Wyróżnione prace zostaną przekazane do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 
który przeprowadzi II etap konkursu - wojewódzki.

Laureatami Wojewódzkiego konkursu plastyczne-
go - etap powiatowy zostali:

Grupa wiekowa 6-9 lat: II miejsce  - Ewa So-
bieraj, lat 8, ze Szkoły Podstawowej w Radlinie, gm. 
Górno

Grupa wiekowa 10-12 lat: II miejsce - Jakub 
Zwierzchowski, lat 10, ze Szkoły Podstawowej, 
w Leszczynach, gm. Górno.

„Szukamy rady  
na odpady”

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 
2010 r., z zakresu:

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz upo-
wszechniania kultury fizycznej i sportu.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na re-
alizację zadań w roku 2010 wynosi:

1. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10 000 zł
2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 24 160 zł
Termin i miejsce realizacji zadania:
1. Termin – od dnia podpisania umowy r. do 15.12.2010 r.
2. Miejsce realizacji – teren Gminy Górno
Termin i warunki składania ofert:
Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu 

Gminy lub przesłać pocztą na w/w adres do dnia 23 kwietnia 
2010r. do godziny 10.00. Oferty, które wpłyną po tym termi-
nie nie będą brane pod uwagę.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: 
„Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 
w roku 2010 w obszarze kultura i ochrona dziedzictwa na-
rodowego” – dotyczy zadania nr 1, „Otwarty konkurs ofert 
na realizację zadań publicznych w roku 2010 w obszarze 
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” – dotyczy za-
dania nr 2.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w ogło-
szeniu umieszczonym na stronie Urzędu Gminy www.gorno.pl 
oraz na tablicy ogłoszeń UG Górno.

WÓJT  
GMINY GÓRNO  

ogłasza:

Konflikt rozstrzygnie sąd

Z inicjatywy gminy, na terenie (gminnym), należącym do szkoły  
w Bęczkowie, wykonano pętlę powrotną dla autobusów MPK. Sielanka 
mieszkańców tej miejscowości trwała jakiś czas, wszyscy byli zadowole-
ni, bo mieli dogodne połączenie z miastem wojewódzkim. Do czasu.

Mieszkanka Bęczkowa (T. B. – nazwisko znane redakcji)  doszła do 
wniosku, że autobusy MPK przejeżdżają przez jej działkę. Wystąpiła 
więc do wójta, by gmina odkupiła te 80 m. kw. za... 16 tys. zł, czyli za 
niespotykaną na terenie gminy wartość 1 m. kw. = 200 złotych !

- Nie mogłem się na to zgodzić – mówi wójt Jarosław Królicki - al-
bowiem gmina dysponuje decyzją wywłaszczeniową tego gruntu z 1984 r.  
(a więc z okresu nim B. posiadała  działkę) pod drogę dla potrzeb budowa-
nej, miejscowej szkoły.

Tymczasem pani B. posiada, podobno, dokumenty świadczące, że to 
przez jej działkę przejeżdżają autobusy MPK. I na tej podstawie...zagro-
dziła przejazd dla autobusów MPK. Spowodowało to zakłócenia w ruchu 
komunikacyjnym, sprawą zainteresowały się kieleckie media, zrobił się 
tzw. szum medialny.

Mimo rozmów wójta z panią B., do porozumienia nie doszło. Gospo-
darz gminy zawiadomił policję i prokuraturę o czynie nie dozwolonym 
prawem (jak można wstrzymać ruch autobusów świadczących usługi 
przewozowe mieszkańcom sołectwa?). Organa ścigania stwierdziły jed-
nak, że droga ma charakter lokalny, więc nie mogą interweniować.

W tej sytuacji wójt skierował, przeciwko sprawczyni, tych zakłóceń 
sprawę do sądu i wyznaczył okrężną trasę autobusom MPK, by zapewnić 
komunikację mieszkańcom Bęczkowa z Kielcami. Objazd, to dodatkowe 
2 kilometry, za które gmina musi zapłacić. Może sprawczyni zamieszania 
będzie kiedyś musiała zwrócić te koszty ? Wszyscy czekają na rozstrzy-
gnięcie sądowe.

Ten konflikt trwa już od kilku tygodni i dotychczas nie znalazł 
rozwiązania. Chodzi o niewielką połać ziemi – 80 metrów kwadra-
towych, która stała się jego przyczyną. Ten spłachetek gruntu po-
trzebny jest, by autobusy MPK mogły dojechać do pętli powrotnej 
w Bęczkowie.

Pętla

Bariera dla autobusów MPK (które nie mogą skorzystać z pętli zwrot-
nej) ustawiona przez  T. B.
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VI Gminny Konkurs Ortograficzny

VII Konkurs Humanistyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego zakończył się w tym roku ogromnym sukcesem naszej 
uczennicy Marii Sańpruch z kl. VI, która za piękne wypracowanie zdobyła 
w etapie wojewódzkim 22 pkt na 25 możliwych.

Dzięki swej pracowitości i sumienności została laureatką, a to umożliwia jej 
wstęp do wybranego przez siebie gimnazjum. GRATULUJEMY !

Należy dodać, że uczennicę przygotowały p. J. Kobiec i p. A. Wiecha. 

Laureatka z Leszczyn

Uczniowie wykonywali polecenia, 
zawarte na specjalnie przygotowanych 
do tego planszach konkursowych. Każ-
dą szkołę reprezentowały po dwie osoby 
wyłonione we wcześniejszych elimina-
cjach szkolnych. Uzupełniając brakujące 
litery, wyjaśniając reguły pisowni, czy 
literując losowo wybrany wyraz, zawod-
nicy walczyli o zaszczytne miano „Mi-
strzów ortografii”. Komisja, składająca 
się z opiekunów dzieci, na bieżąco, po 
każdej konkurencji sprawdzała zadania. 

Nowa formuła konkursu spotkała się 
z różnymi emocjami u dzieciaków. Przed-
stawiciele Górna ogólnie byli zadowoleni, 
choć napotkali na kilka trudnych dla nich 
zadań. Grupa ze Skorzeszyc pierwszy raz 
brała udział w zmaganiach, ale bardzo im 
się podobało. Zadania uważali za cieka-
we, mimo iż niektóre z nich były bardzo 
trudne! Dziewczynki z Leszczyn sądzą, 
iż jest ona zdecydowanie ciekawsza niż 
poprzednio, natomiast przedstawicielce 
szkoły w Cedzynie bardziej odpowiada-
ła poprzednia wersja konkursu. – Tutaj 
czekało nas dużo więcej zadań, a przez to 
jeszcze więcej stresu.

Po obliczeniu punktów po wszystkich 
konkurencjach ogłoszono wyniki: „Mi-
strzyniami ortografii roku 2010” zosta-
ły: Maria Sańpruch i Alicja Wołowiec 
ze Szkoły Podstawowej w Leszczynach. 
Duże barwa dla nich i opiekunki pani 
Anny Wiecha.

Drugie miejsce zdobyli: Justyna 
Skrzeczowska i Wojciech Koczkodaj  

Marysia Sańpruch i Ala Wołowiec 
ze SP w Leszczynach najlepsze !
VI Gminny Konkurs Ortograficzny „Mistrz ortografii” odbył się 24 marca 

w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Radlinie. Tym razem przeprowa-
dzony został na nowych zasadach.

Nagrody laureatkom konkursu wręcza Iwona Gałkiewicz – organiza-
torka współzawodnictwa.

w Krajnie – nauczyciele przygotowujący: 
panie Sylwia Sowińska i Agnieszka Mo-
chocka.

Konkurs przede wszystkim miał słu-
żyć doskonaleniu umiejętności popraw-
nej pisowni ortogramów, utrwaleniu 
zasad ortograficznych czy wyćwiczeniu 
nawyku poprawnego pisania, umiejętno-
ści świadomego używania języka w mo-
wie i piśmie, doskonaleniu umiejętności 
logicznego myślenia poprzez obserwację 
zjawisk językowych, rozwijaniu zainte-
resowań pisownią języka ojczystego, ale 
przede wszystkim wymianie doświad-
czeń i integracji szkół z terenu gminy – 
powiedziała jego organizatorka, Iwona 
Gałkiewicz – myślę, że wszystkie te cele 
zostały w pełni zrealizowane.

Dyrekcja szkoły wraz z organizatora-
mi konkursu serdecznie dziękują sponso-
rom, czyli: wójtowi gminy Górno, Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Wydawnictwu MAC – 
Edukacja i Radzie Rodziców za pomoc 
finansową a także rzeczową, dzięki której 
dzieciaki otrzymały nagrody książkowe, 
drobne upominki, dyplomy i słodki po-
częstunek.

Podczas konkursu obecni byli przed-
stawiciele Rady Rodziców: Agnieszka 
Dudek i Stanisław Chudzicki, dyrektor 
szkoły Krzysztof Kołtun oraz  kierowni-
ka SZOS Barbara Raczyńska.

Pamiątkowa fotka uczestników tegorocznego konkursu ortograficzne-
go w Radlinie.

z SP w Bęczkowie – opiekun pani Kata-
rzyna Tarwacka. 

Trzecie miejsce zajęły: Emilia Skow-
ron i Agnieszka Krawczyk ze szkoły 
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W dniach 10 – 14 marca br. odbyły się Mię-
dzynarodowe Targi Turystyczne ITB Berlin 2010, 
w których - dzięki projektowi LGD „Wokół Łysej 
Góry” - „Moc Świętego Krzyża – kampania pro-
mocyjna produktów turystycznych wokół Świętego 
Krzyża”, uczestniczyła także gmina Górno.

Była to już 44 edycja wystawy, która pod wzglę-
dem zasięgu i rozmachu organizacyjnego jest od lat 
największą tego typu imprezą turystyczną w Europie. 
Ze względu na duże znaczenie rynku niemieckiego 
dla polskiej turystyki przyjazdowej, targi ITB to naj-
ważniejsza impreza dla Polski. Co roku w berlińskich 
targach turystycznych uczestniczy ok. 11 000 wystaw-
ców z ponad 180 krajów, z czego ponad 8 000 to wy-
stawcy zagraniczni, a 2000 to wystawcy z Niemiec. 
Statystycznie, w ciągu 5 dni trwania ekspozycji tar-
gi ITB odwiedza ok.160 000 osób, z czego 90 000 to 
przedstawiciele branży turystycznej, czyli: właściciele 
biur podróży, Tour – operatorzy, firmy przewozowe 
oraz przedstawiciele firm bezpośrednio związanych 
z biznesem turystycznym. 

Polskie stoisko narodowe o powierzchni 1472 
m.kw. zajmowało halę numer 15.1. Tradycyjnie za-
aranżowane zostało przez Polską Organizację Tury-
styczną. Ważnym wydarzeniem tegorocznych targów 
był Wieczór Polskich Regionów – spotkanie z mar-
szałkami regionów oraz prezydentami miast, w któ-
rym uczestniczył także prezydent Kielc, pan Wojciech 
Lubawski. W trakcie targów został zaplanowany kon-
cert muzyki Fryderyka Chopina w nowoczesnej, elek-
tronicznej interpretacji.

Regionalna Organizacja Turystyczna Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego na swoje 40 m.kw. powierzchni 
zaprosiła Urząd Miasta Kielce, Urząd Miasta i Gminy 
Busko Zdrój wraz z sanatoriami, ośrodek „Malinowy 
Zdrój” z Solca Zdroju, a także nasze Stowarzyszenie 
LGD „Wokół Łysej Góry”. Przedstawicieli LGD 
można było zobaczyć na wspólnym stoisku ze Święto-
krzyskim Centrum Informacji Turystycznej. Tradycyj-
nie – pełnoletnich częstowaliśmy oryginalną nalewką 
truskawkową, a tych nieco młodszych – truskawko-
wymi cukierkami. Dużym zainteresowaniem wśród 
zwiedzających cieszyły się mapy i przewodniki, jak 
też wszelkiego rodzaju gadżety – głównie widokówki, 
długopisy czy breloczki.  (J.S.)

Gmina Górno  
na targach w Berlinie

Uczennice  Roksana Brelak z klasy II i Dominika Brelak z kla-
sy VI  ze Szkoły Podstawowej w Bęczkowie brały ostatnio udział  
w XI Powiatowych Przeglądach Artystycznych, Zespołów Tanecz-
nych i Wokalnych, Wokalno – Instrumentalnych, które odbywały się 
w Kielcach w WDK- u.

Roksana Brelak była przedstawicielką działającej przy szkole Groma-
dy Zuchowej prowadzonej przez Małgorzatę Obarę, a jej siostra Domini-
ka Brelak reprezentowała drużynę harcerską prowadzoną przez Jolantę 
Janyst. 

Dominika Brelak otrzymała wyróżnienie w kategorii solistów i za-
kwalifikowała się  do Chorągwianych (Wojewódzkich) Przeglądów Ar-
tystycznych, które odbyły się  27 marca br., gdzie zdobyła III miejsce  
i będzie reprezentować  naszą szkołę na Ogólnopolskim Festiwalu Piosen-
ki Harcerskiej, który odbędzie się na kieleckiej Kadzielni  w wakacje. Nasze laureatki

Zdolne dziewczyny z naszej gminy

Wyśpiewały  
wyróżnienia
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Po porady mogą zgłaszać się osoby bądź rodziny między innymi z problemami: 
uzależnień i współuzależnień, wychowawczymi z dziećmi i młodzieżą, przemocy 
fizycznej i psychicznej, natury emocjonalnej.

Porady udzielane są bezpłatnie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod  
nr tel.: 41/302-36-43 oraz 41/302-36-44.

Punkt Konsultacyjny zaprasza
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że 

w Urzędzie Gminy Górno, w pokoju nr 2, działa Punkt Konsultacyjny. W każdy 
poniedziałek, w godzinach od 1530 do 1830, dyżury pełni terapeuta ds. uzależnień. 
W każdy czwartek, w godzinach od 1530 do 1830 ,dyżury pełni psycholog.

Celem konkursu jest zapoznanie dzie-
ci i młodzieży z problematyką ochrony 
przeciwpożarowej i zasadami bezpie-
czeństwa pożarowego.

W sali gimnastycznej SP w Górnie 
zsiadło 17 przedstawicieli sześciu szkół 
podstawowych i 9 uczniów trzech szkół 
gimnazjalnych, zaś w ławie jurorów: st. 
kpt. Marcin Charuba – przewodniczą-
cy, przedstawiciel Komendy Miejskiej 
PSP w Kielcach oraz druhowie: Wiesław 
Kaleta, Adam Wiecha i Jacek Bugajski 
– reprezentujący jednostki OSP z terenu 
gminy Górno.

„Młodzież zapobiega pożarom”

„Regionalny program stypendialny”

Najlepsi w konkursie gminnym
W Szkole Podstawowej w Górnie odbył się etap gminny Ogólnopolskiego Turnie-

ju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. To już jego XXXIII edycja.
Przed rozpoczęciem pisemnego testu, 

zachęcając do zdrowej, sportowej rywali-
zacji, do uczestników zwrócili się dyrekto-
rzy zespołu szkół w Górnie oraz wic wójt, 
Anna Michalska, reprezentująca główne-
go sponsora turnieju - gminę Górno. Wójt 
gminy Jarosław Królicki, co roku fundu-
je wspaniałe, cenne nagrody, by zrewan-
żować się młodzieży za ich ciężką pracę. 
Tym razem na zwycięzców czekał sprzęt 
turystyczny. Najlepsi otrzymali plecaki, 
karimaty, śpiwory i namioty.

Po sprawdzeniu testów odbyła się 
dogrywka ustna, ponieważ dwie osoby 

z młodszej grupy otrzymały jednakową 
liczbę punktów. Po bardzo zaciętej rywa-
lizacji ogłoszono ostateczne wyniki:

W grupie szkół podstawowych:  
I miejsce zajął - Piotr Mochocki - SP 
Skorzeszyce, II - Michał Kowalczyk - 
SP Skorzeszyce, III - Maria Sańpruch 
– z SP Leszczyny

W grupie gimnazjów: I miejsce - 
Daniel Sławeta z Gimnazjum w Woli 
Jachowej, II - Andrzej Gołuch – z Gim-
nazjum w Woli Jachowej, III - Karol 
Mazurczak z Gimnazjum w Bęczko-
wie

Piotr Mochocki i Daniel Sławeta 
jako zwycięzcy eliminacji gminnych, 
zakwalifikowali się do kolejnego etapu – 
wojewódzkiego.

J.S.

W gimnazjum w Krajnie odbyły się 
kabareton oraz rozgrywki sportowe  
z okazji Pierwszego Dnia Wiosny. Każda 
klasa miała przygotować krótką scenkę 
kabaretową. Wszystkie klasy przygo-
towały przedstawienia teatralne, które 
zostały zaprezentowane przed całą spo-
łecznością szkolną, a jury wybrało dwa 
najlepsze kabarety. 

Pierwsze miejsce zajęła klasa III b  
w składzie: Maciej Gubała i Robert No-
galski, przedstawiający scenkę pt. „Maciej  
i król”. Drugie miejsce zajął kabaret  
z klasy II b w składzie: Bartłomiej Mań-
kus i Marcin Krawczyk w przedstawieniu 
pt. „Ksiądz i kościelny”. Trzecie miejsce 
uzyskały pozostałe kabarety. Zwycięski 
kabaret, jak i pozostali uczestnicy konkur-
su, zostali nagrodzeni.

Po konkurencji kabaretowej nastąpi-
ły rozgrywki sportowe między klasami. 
Zwyciężyła drużyna klas drugich, która 
otrzymała przechodni puchar dyrektora. 
Na koniec zwycięska drużyna zmierzyła 
się w meczu piłki siatkowej z drużyną na-
uczycieli. Okazało się, że nauczyciele są 
lepsi.

Pierwszy dzień wiosny

Każdy z wniosków, złożonych do 
ŚBRR, oceniany był przez Komisję 
Stypendialną. Zgodnie z regulaminem, 
komisja stypendialna zwracała uwagę 
przede wszystkim na wyniki osiągnięte 
przez uczniów w zakresie nauk mate-
matycznych, przyrodniczych i technicz-
nych. W efekcie powstała lista rankingo-
wa stanowiąca podstawę do przyznania 
stypendiów. 

W gronie najlepszych znalazły się 
dwie uczennice Gimnazjum w Krajnie – 
Sylwia Sito oraz Kinga Kałuża. Obie są 
bardzo zdolne, pracowite, systematycz-
ne i chłonne wiedzy. 16 marca tego roku, 
na uroczystym spotkaniu, z rąk wicemar-
szałka województwa świętokrzyskiego 
Zdzisława Wrzałki, w obecności braci 
uczniowskiej, nauczycieli, dyrektorki 
gimnazjum Agnieszki Bujak, wicewójt 
Anny Michalskiej i przede wszystkim 
wzruszonych, dumnych z sukcesów có-
rek mam, otrzymały oficjalne potwier-
dzenie przyznanych stypendiów oraz 
listy gratulacyjne.

– Pomagamy tym młodym ludziom, 
którzy ze względów finansowych nie 
mogą w pełni wykorzystywać swoich ta-
lentów. Chcemy, aby te stypendia zmo-

Sylwia Sito i Kinga Kałuża  
z Krajna wśród wyróżnionych

Stypendia o wartości 3600 zł każde – to podstawowe założenia drugiej edycji 
„Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych 
województwa świętokrzyskiego”. 180 świętokrzyskich prymusów otrzyma sty-
pendia z unijnego programu Kapitał Ludzki. Zostali oni wyłonieni spośród 616 
uczniów, którzy złożyli wnioski do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regional-
nego w Kielcach.

tywowały ich i pozwoliły im się rozwijać 
w wybranych przez nich dziedzinach – 
powiedział wicemarszałek. (J.S.)

Pamiątkowa fotka z uroczystości w Krajnie.


